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Dzisiaj 
w „Gościu Niedzielnym”

Czy można 
przyjmować 
Komunię na rękę? 

Ponadto w „gościu”:
•  kolejna odsłona cyklu wielkopostnego z prymasem Wyszyńskim;
•  co decyduje o tym, czy Polacy mają dzieci.

Czcigodni Księża,
uprzejmie informujemy, że ze strony www.gosc.pl/Listdoproboszczow 
można pobrać najnowszy list w wersji doc i pdf.



Posłuchaj 
sumienia

SPECJALNIE NA WIELKI POST 

rachunek sumienia 
„Zobacz więcej”



A TAKŻE:
☻  ks. Wojciech Węgrzyniak 

o tym, kiedy spowiedź 
dobrze działa;

☻    w niektórych parafiach 
jest ich prawie 200  
– wizyta u ministrantów 
za Odrą;

☻  jak pomóc i co robić, 
kiedy widzisz, że ktoś jest 
prześladowany?



AMEN

Wprowadzenie do liturgii
Zostaliśmy ochrzczeni. Istnieje w nas źródło wody żywej, która obmywa, co grzeszne, 
i daje życie Boże. W tę trzecią niedzielę Wielkiego Postu — przygotowania paschalnego 
– odnawiamy przymierze zawarte z  Bogiem na chrzcie świętym, aby znów na 
nowo otrzymać źródło wody żywej — łaskę, którą jest Chrystus w naszych sercach. 
Chrystus chce ugasić nasze pragnienie. Przeprośmy Boga, że często opuszczaliśmy 
Go i chcieliśmy gasić pragnienie przy cysternach dziurawych, które wody zatrzymać 
nie mogą.

Kolekta
Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i  dobroci, Ty nam wskazałeś jako lekarstwo 
na grzechy post, modlitwę i  jałmużnę. † Przyjmij nasze pokorne przyznanie się do 
przewinień, które obciążają nasze sumienia, * i podźwignij nas w swoim miłosierdziu. 
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  †  który z  Tobą żyje i  króluje 
w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Modlitwa wiernych
Obmyci z brudu grzechu wodą zbawienia i odkupieni męką Chrystusa, który do końca 
nas umiłował, przedstawmy Mu nasze prośby:
 
1.  Módlmy  się za cały Kościół święty, aby głosząc Chrystusa na całym świecie, 

niestrudzenie stawał w obronie bezbronnych i bezradnych.
2.  Módlmy  się za duchownych głoszących rekolekcje, aby przyczyniali  się do 

przemiany ludzkich serc.
3.  Módlmy się za wszystkich niewierzących w Chrystusa, aby na Jego słowo zeszli ze 

ścieżki złudnego szczęścia na drogę dojrzałej wiary.
4.  Módlmy się za naszych zmarłych, w których zaszczepione zostało pragnienie nieba, 

aby miłosierny Pan przyjął ich do siebie.
5.  Módlmy się za nas samych, abyśmy czerpiąc „wodę żywą” ze skarbca Kościoła, nigdy 

nie wzgardzili Bożym słowem.
Spragnieni Twojej miłości, prosimy Cię, Boże, wysłuchaj nasze prośby, jakie 
zanieśliśmy do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa po Komunii
Boże, Ty nas karmisz na ziemi Chlebem Eucharystycznym, który jest zadatkiem 
niebieskiej chwały. † Pokornie Cię prosimy, * spraw, aby w naszym życiu ukazały się 
skutki działania Najświętszego Sakramentu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
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